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ЗАПИСНИК 

од 16 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 31.10.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател 

на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на Советот на 

АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Присутни од Стручна служба: д-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Драгица 

Љубевска, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, м-р Ружица Бошнакоска - 

Јотевска, Арѓент Џелили. 

            Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14:00 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Предлози за дополнување и измена на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

            Советот на Агенцијата, едногласно, со седум гласа „за“, го усвои следниот: 

 

 

Д н е в е н   р е д 

      
1. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.10.2014 година. 

2. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.10.2014 година. 

3. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за емитување европски 

аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти. 

4. Разно. 

 

 
 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 14-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.10.2014 година.  

Г-дин Фетаи, во однос на забелешките кои сакал да ги изнесе на минатата 

седница во врска со Записникот од 14-та седница, рече дека во консултација со 

вработените во Агенцијата, надлежни за изработка на овој документ, сега се надминати 

и нема повеќе забелешки по записникот. 
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Г-дин Фиданоски, во однос на Записникот од 14-та седница, рече дека по 

посочената забелешка, направена е корекцијата, вграден е делот што недостасуваше и 

во однос на содржината на записникот, нема други забелешки. 

Советот на Агенцијата едногласно го усвои Записникот од 14-та седница на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 

17.10.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 15-та 

седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

одржана на 28.10.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 3 

 Г-дин Трајчевски, во однос на Предлогот за донесување на Нацрт – Правилник 

за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти, објасни 

дека добил во писмена форма предлог за изменување на член 6 став 1 алинеја 2, кој 

исто така бил доставен и до членовите на Советот. Предлогот бил поднесен од г-дин 

Петрушевски, но за да се поедностави процедурата, г-дин Трајчевски рече дека 

изменетиот член, ќе го предложи тој и така ќе стане составен дел од нацрт-

правилникот.   

  Предлогот се однесуваше на допрецизирање на член 6 од Предлог за 

донесување на Нацрт – Правилник, кој се однесува на прогресивното исполнување на 

обврската од страна на ТВ сервисите кои ќе добијат дозвола за емитување по 

влегувањето во сила на овој правилник, на тој начин што став 1 алинеја 2 наместо: 

- „во секоја наредна година треба да се зголемува за уште најмалку 10%“, да се 

замени со: 

- - „во втората, третата и четвртата година процентот за застапеност на европски 

аудиовизуелни дела треба да се зголемува по најмалку 10% годишно, а петтата година 

треба да биде најмалку 51%“. 

 Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, 

имаше кратка презентација на нацрт-правилникот. Објасни дека и овој подзаконски акт 

се изработува со експертска поддршка во рамките на проектот ИПА 2009. За овој 

подзаконски акт била планирана покрај поддршка од домашен експерт и стручна 

поддршка од странски експерт, но бидејќи се појавиле одредени проблеми во 

ангажирањето на странскиот експерт и бидејќи правилникот е од голема важност за 

процесот за замена на дозволите за вршење радиодифузна дејност, се одлучило 

нацртот да се изработи од страна на Стручната служба на Агенцијата во соработка со 

домашниот експерт, додека странскиот експерт ќе се вклучи во процесот на јавната 

расправа. Во својата презентација објасни дека овој подзаконски акт го пропишува 

начинот на кој телевизиските програмски сервиси на државно ниво треба да обезбедат 

одреден процент на застапеност на европски аудиовизуелни дела и дела од независни 

продуценти. Меѓу другото, објасни кои се обврските на телевизиските програмски 

сервиси на државно ниво, дефиницијата за европски аудиовизуелни дела и согласно 

неа кои содржини не спаѓаат во европски аудиовизуелни дела при калкулација за 

потребниот процент и сл. Посочи дека од оваа обврска се исклучени вториот 

програмски сервис на МТВ, Собранискиот канал и сателитските ТВ сервиси на МРТВ. 

 Г-дин Петрушевски се заблагодари за презентацијата. Информира дека Нацрт 

– Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни 
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продуценти, ќе биде поставен на веб страната на Агенцијата за јавна расправа и дека 

се очекува учеството на странскиот експерт во понатамошната изработка. Посочи дека 

ќе се испочитуваат законските рокови, ќе се стигне навреме да биде донесен овој 

правилник, за согласно ЗААВМУ, некаде пред крајот на оваа година на 

радиодифузерите да се заменат дозволите за вршење радиодифузна дејност. Потсети 

дека неговиот предлог во однос на член 6 став 1 алинеја 2, е составен дел од Нацрт-

Правилникот и во таква форма ќе биде ставен на гласање. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-5249/1 од 29.10.2014 година за донесување на  Нацрт – 

Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни 

продуценти. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно 

донесе Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од 

независни продуценти, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да постапи во 

согласност со член  10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 

47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб 

страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги 

изразат своите мислења. 

 

 

Точка 4 

 Разно 

 Немаше точки под разно. 

 

 

 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
Бр. 02-5246/3                            Агенција за аудио и 

05.11.2014 година                        аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


